
 

 

  

 

 : كريمان محمود إبراهيم محمدالكامل  االسم
 : أستاذ مشاركالوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية

 مصريةالجنسية | 

 1/10/1967 تاريخ الميالد |

 تاريخ القسم |

 kmmohamed.edu.oud.sa البريد الجامعي الرسمي |

 الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
      العربية 

      االنجليزية 

 أخرى - - -
 

لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
مصر والصراع العربي 

 1956-1949ي اإلسرائيل
حلوانجامعة  كلية اآلداب   03/06/2002 الدكتوراه 

اإلخوان المسلمون والمجتمع 

 1965-1929المصري 
عني مشسلآلداب جامعة كلية البنات   26/03/1994 املاجستري 

 30/6/1990 البكالوريوس عني مشسلآلداب جامعة كلية البنات  قسم التاريخ

 
 والزمالةعنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير 

 الدكتوراة 1956-1949مصر والصراع العربي اإلسرائيلي 
 الماجتسير 1965-1929اإلخوان المسلمون والمجتمع المصري 

 الزمالة 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
/ كلية اآلداب جامعة حلوان 17/1/2015

جامعة  –كلية اآلداب للبنات 

 أستاذ



 

 

 الدمام

كلية اآلداب جامعة حلوان/  28/9/2008

جامعة  –كلية اآلداب للبنات 

 الدمام

 
 أستاذ مساعد/ مشارك

 مدرس/ أستاذ مساعد كلية اآلداب جامعة حلوان 26/1/2003
 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
 ال يوجد -  -

 العلميةاإلنجازات 

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

التاريخ  جملة
  2014-2013/واملستقبل

1948-1937مناهضة بريطانيا ملسلمي بورما   
كريمان محمود 

 إبراهيم
1 

جملة وقائع تارخيية،مركز 
البحوث والدراسات 

التارخيية ،كلية اآلداب، 
2014/القاهرةجامعة   

1937الظروف التارخيية لثورة االستقالل الوطنية ونشأة الدستور االيرلندي   

 2 

جملة وقائع تارخيية،مركز 
البحوث والدراسات 
 التارخيية ،كلية اآلداب،

  2014القاهرة/جامعة 

1962-1954 اجلزائرية االستقالل مفاوضات يف  األمريكي للدور وثائقية دراسة  

 3 

كلية اآلداب جامعة 
  2013/بنها

 أرامكو وبداية الوجود األمريكي يف اخلليج: السعودية دراسة تطبيقية
 4 

2012/العريب املؤرخ التارخيية احلقوق ودعوى القدس يف اإلسرائيلية املستوطنات    5 

 للبحوث العسكرية اهليئة
2009التارخيية/  

املصرية الوطنية احلركة يف ودوره مكرم عمر  
 6 

املؤمتر الثقايف املصري 
الروسي الدويل 

2008/السادس  

التارخيية حلقوق اإلنسان األصول  

 7 

 مركز اخلدمة االستشارية
  2007البحثية/

1962-1891دراسة تارخيية يف فكر إمساعيل مظهر   
 8 

اآلداب والعلوم   9  مصر واحلرب العاملية الثانية                           



 

 

2006اإلنسانية/  
املؤمتر الدويل للحوار بني 

2004/احلضارات  
رهاب الدولإيل إمن إرهاب األفراد واجلماعات   

 10 

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
 

2008 
 كلية اآلداب/ جامعةمجلة 

 حلوان
 يف املصري اجملتمع يف الشوام املثقفنيدور 

 عشر التاسع القرن من الثاين النصف

كريمان محمود 

 إبراهيم
 

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
 المؤتمر الدولي للعالقات

المصرية الصينية/ مارس 

2017 

الفالح واإلصالح الزراعي من منظور إشتراكي في 

 1952، والمصرية 1949الثورتين الصينية 
كريمان محمود 

 إبراهيم
1 

املؤمتر الثقايف املصري الروسي الدويل 
2008السادس/  

التارخيية حلقوق اإلنسان األصول  كريمان محمود إبراهيم 
2 

للحوار بني املؤمتر الدويل 
2004احلضارات/  

رهاب الدولإيل إمن إرهاب األفراد واجلماعات   كريمان محمود إبراهيم 
3 

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
  ال يوجد - -

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

  إبراهيم كريمان محمود 1989-1961سور برلين 
  كريمان محمود إبراهيم السالح النووي الفرنسي

 

 

 

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
وزارة الثقافة، جمهورية مصر  بحث

 2017، مارس العربية
 1 المؤتمر الدولي للعالقات المصرية الصينية



 

 

قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة  ورقة عمل

 26/4/2016الدمام، 
 2 اإلرهاب عبر العصور التاريخيةندوة 

 3  واإلسالم السالم مؤمتر 2012،جامعة الدمام ،كلية اآلداب حضور 

امعة جكلية اآلداب ،قسم اللغة اإلجنليزية  حضور
 2011،الدمام

 4  واللغة األدب يف البيئة

 5  وحضارة تاريخ العربية اجلزيرة 2010،السعوديةجلمعية التارخيية  حضور

 
  العضويات واللجان المشارك فيها

  عضو جمعية المؤرخين العرب 
  عضو الجمعية التاريخية السعودية 

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1 الحديث  تاريخ أوربا  Hist 403N تدريس
 2 تاريخ أوربا المعاصر HIST 445N تدريس
 3 تاريخ الدولة العثمانية HIST 442 N تدريس
 4 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر HIST 341 N تدريس
 5 والمعاصر الحديث األمريكيتين تاريخ Hist 444N تدريس
 6 تاريخ العرب الحديث HIST 441 N تدريس
 HIST 447 N تدريس

 
 آسيا في الحديث اإلسالمية الشعوب تاريخ

 

7 

أفريقيا في الحديث االسالمية الشعوب تاريخ HIST 420 N تدريس  

 

8 

االقتصادية التكتالت Hist 336 N تدريس " 9 

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر
عن أوربا بعد عصور الظالم وبداية النهضة احلديثة ويتطرق  يتحدث

وأهم  للحروب الدينية وحرب الوراثة والوحدة األملانية واإليطالية

 ثورة يف تاريخ أوربا وهي الثورة الفرنسية.

Hist 403N  1 تاريخ أوربا  الحديث 

احلربني العامليتني واألزمات اليت أدت و احملالفات الدولية ويتناول

ويقدم فكرة واضحة عن الشيوعية والنازية والفاشستية ثم  إليهما

 احلرب الباردة بني املعسكرين العامليني.

HIST 445N 2 تاريخ أوربا المعاصر 

يقدم شرحا وافيا عن كيفية نشأة العثمانيني ومراحل تطورها حتى 

ومراحل توسعها يف القارات الثالث وعوامل غدت إمرباطورية عظمي 

 إنهيارها وسقوطها.

HIST 442 N 3 تاريخ الدولة العثمانية 

يقدم فكرة واضحة عن دول اخلليج وأهم املدن واملواني واألطماع 

اإلستعمارية اليت جلبت اإلحتالل األجنيب للمنطقة بدءا باإلستعمار 

وانتهاءا باهليمنة األمريكية علي املنطقة ويف إطار ذلك  الربتغالي

تعاون فيما بني دول اون اخلليجي كنموذج ناجح لليدرس اجمللس التع

 اخلليج ويتحدث أيضا عن ثروات دول اخلليج خاصة اللؤلؤ والنفط.

HIST 341 N  تاريخ الخليج العربي الحديث

 والمعاصر

4 

يوضح املقرر تاريخ األمريكتني منذ أن كانتا عبارة عن مستعمرات  Hist 444N 5 الحديث األمريكيتين تاريخ 



 

 

حرب اإلستقالل اليت  خاضعة للدول األوربية خاصة بريطانيا ثم قيام

أدت لظهور الواليات املتحدة األمريكية وتأسيس دستورها ثم التطرق 

 لدورها يف احلربني العامليتني

 والمعاصر

يتناول املقرر تاريخ الدول العربية يف الفرتة احلديثة وما مرت به من 

األوربي لعقود عديدة ثم النهضة ختلف أدي خلضوعها لإلستعمار 

الدينية والعلمية والثقافية اليت غريت املفاهيم فنهضت شعوب املنطقة 

 تقاوم اإلستعمار.

HIST 441 N 6 تاريخ العرب الحديث 

يلقي املقرر الضوء علي كيفية اتشار اإلسالم يف قارة آسيا ووضع 

نسبة حسب املسلمني فيها وهو الوضع الذي خيتلف من بلد آلخر 

للمسلمني وبشكل عام  نظام احلكمنظرة املسلمني يف كل بلد وحسب 

للمسلمني يف معظم بلدان آسيا خاصة تلك اليت كان هناك اضطهاد 

وقعت حتت قبضة اإلستعمار الذي ذكي نار التفرقة العنصرية 

  وأشعل احلروب الطائفية.

HIST 447 N 
 

 اإلسالمية الشعوب تاريخ

 آسيا في الحديث
 

7 

يقدم املقرر فكرة وافية عن دول القارة األفريقية ومدى التخلف الذي 

عاشته شعوب املنطقة واألسباب اليت جلبت هلا األطماع اإلستعمارية 

وإلي أي مدي حتول الصراع بني الدول األوربية علي أفريقيا حلرب 

مسعورة بسبب ثرواتها وعلي رأسها الذهب إضافة لتجارتهم بالبشر 

 (يقق)جتارة الر

HIST 420 N االسالمية الشعوب تاريخ 

أفريقيا في الحديث  
 

8 

املصطلحات اإلقتصادية و النظريات  يوضح املقرر مفهوم الكثري من

وأهمها سواء  املتداولة وعلي رأسها معنى التكتالت اإلقتصادية وأنواعها

ثم القيام بربط ذلك مبققرات الدراسة اليت هلا  يف الشرق والغرب

عالقة مباشرة باملوضع كالصراع بني القطبني العامليني وهو ما يتعلق 

 بتاريخ أوربا املعاصر .. اخل

Hist 336 N االقتصادية التكتالت " 9 

 
 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
  الحديثمقرر تخصصي في التاريخ   تدريس

 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 
 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

يتم الرتكيز علي موضوعات بعينها يف احلقبة احلديثة واملعاصرة 

  وعمل حبث فيها ثم مناقشتها واستخالص اهم النتائج
 التاريخ يف ختصصي مقرر

  احلديث

 اإلرشاد األكاديمي للطالب
 

 # المرحلة عدد الطالب من إلى
من المستوى الثالث   40 45

 للمستوى الثامن
1 

 
 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
كلية قسم التاريخ/ 2014

اآلداب/جامعة عبد 

 الرحمن بن فيصل

المستشارون السوريون ودورهم في 

 عهد الملك عبد العزيز ابن سعود
  ماجستير

 اإلشراف على األبحاث الجارية



 

 

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

     

     

 
  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

     

     

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة

  2013 2017 عضو جلنة اإلرشاد األكادميي قسم التاريخ/ كلية اآلداب/ جامعة عبد الرمحن بن فيصل

  2016 2017 الدراسات العليا لجنة عضو قسم التاريخ/ كلية اآلداب/ جامعة عبد الرمحن بن فيصل

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي - وقت كامل

جزئي وقت   2009 2010 اهليئة العسكرية للبحوث التارخيية 

 العمل التطوعي
 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
     

     
 

 
 

 

 

 
لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب، تقنية المعلومات، ا

 
 1 الحاسب

 2 تقنية المعلومات
 

 آخر تحديث

……../……/2016 


